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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

 

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A - MANHÃ Laiandra 03/05 à 07/05 
 

NOME DO ALUNO:     
  

 

 

O tema Dia das Mães realmente é maravilhoso para trabalhar, pois, toda criança fica 

empolgada quando fala da mamãe. O dia das Mães é comemorado anualmente no segundo 

domingo do mês de Maio. 

È um dia de celebrar e agradecer à todas as mães pelo amor e carinho que recebemos desde 

o nosso nascimento. 

 

ATIVIDADE 1- DESENHO DA MAMÃE! 

 

Momento 1: Inicie as atividades assistindo os vídeos das histórias: “ Mãe de todas os tipos” 

por Chris Bueno. Disponível em: https://youtu.be/gFvKdYPh3X4 e também “Se as coisas fossem 

Mães” por Sylvia Orthof. Disponível em: https://yoytu.be/2uxo2iOC7Yl 

 

 

CONTEÚDOS:- Datas Comemorativas: Dia das Mães; - Valores 

ÁREA: Língua Portuguesa, Artes Visuais, e Ciências da Sociedade e Cultura Corporal e 

matemática.     

OBJETIVOS: 

- Estimular a afetividade entre as crianças e as mães a fim de proporcionar momentos de 

reflexão sobre os diversos conteúdos familiares; 

- Reconhecer a importância da figura da mãe a fim de demonstrar valores; 

- Promover e estimular a linguagem oral; 

- Desenvolver a capacidade interpretativa, a criatividade e a abstração; 

- Identificar as características da mãe (conhecê-la); 

- Trabalhar a coordenação motora e o equilíbrio. 

https://youtu.be/gFvKdYPh3X4
https://yoytu.be/2uxo2iOC7Yl
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Momento 2: Identificação das características da mamãe! 

 Toda mãe é mãezona, mas cada uma tem um jeitinho só dela: Brava, ciumenta, carinhosa, 

amiga, grudenta.. De que tipo é a sua mãe? Por que? 

Qual é o nome de sua mãe? A Mamãe trabalha? Onde? 

Quais são as características físicas de sua mamãe? Alta? Baixa? Qual é a cor do cabelo? E dos 

olhos? 

Agora faça um desenho da sua mamãe bem bonito!! 

 

Assim é a Minha Mãe!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Guarde essa ativiade em uma pastinha e leve para escola no final do mês! 
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ATIVIDADE 2- BRINCAR DE MAMÃE POSSO IR? 

Momento 1- Comece a atividade assistindo o vídeo: ‘ Os Filhotes dos animais ‘. 

Disponível em: https://youtu.be/wais_olnZeO 

Momento 2- Chegou a hora da brincadeira!! Mamãe ´posso ir? 

Passo 1: A criança pergunta: Mamãe posso ir? 

Passo 2: A Mamãe responde: Pode...com passinhos de formiga. 

Passo 3: A criança repete a pergunta 

Passo 4: A mamãe responde: Pode...pulando como sapinho.. 

Passo 5: A criança repete a pergunta 

Passo 6: A mamãe responde: Pode ( andando como elefante...se arrastando como a cobra...e 

assim por diante, usando a sua criatividade). 

 

ATIVIDADE 3- PINTURA- PRESENTE PARA A MAMÃE- CORAÇÃO 

Imagens ilustrativas: 

 

 

 

https://youtu.be/wais_olnZeO
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Molde do coração: 

 

Passo 1- Recorte o molde do coração e reserve este com a mensagem; 

Passo 2- Coloque a tinta vermelha num recipiente como tampa, prato etc, pode ser misturada 

com um pouco de tinta branca para o efeito ficar ainda mais bonito! 

Passo 3- Coloque o molde do coração sobre uma folha  e peça para a criança pintar em volta 

do coração, como no modelo acima, contornando-o, batendo a ponta do dedo indicador ou com 

um pincel, fazendo bolinhas. 

Passo 4- Cole o coração com a mensagem dentro do coração pintado, se precisar recorte 

certinho as beiradas, fazendo o ajuste necessário para a atividade ficar bem bonita! 

Bom trabalho!! 

O presente fica com a mamãe para guardar de recordação! 

Obs: Faça um registro através de fotos  da criança realizando a atividade e envie para a 

professora ok!? 
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ATIVIDADE 4- PRESENTE PARA A MAMÃE- FLOR COM A MÃOZINHA! 

 

Imagem ilustrativa: 

                                                           

          

Passo 1- Carimbe a mão da criança em uma folha com a tinta guache, em seguida cole palito 

de sorvete ou faça  desenhos com canetinhas ou lápis de cor para os detalhes da florzinha.  

O presente fica com a mamãe para guardar de recordação! 

Obs: faça um registro através de fotos da criança realizando a atividade e envie para a 

professora! 

Um beijo e até a próxima semana!!! 

 

 

 

FELIZ DIA DAS MÃES!! 

 

Ofereço essa flor, para quem me dá muito carinho e amor!! 

Te amo mamãe!! 


